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Intelligent teknologi og større zoner giver mere plads til fantasien.

Ny flexInduction  
– Oplev smartere madlavning. 

Siemens. Fremtiden flytter ind.



Ny flexInduction 
– Oplev smartere  
madlavning.

Intelligent teknologi og større zoner  
giver mere plads til fantasien.
Induktion har vist sig at være den letteste måde  
at lave mad på. Men vi stopper ikke der. De nye 
flexInduction kogesektioner har større zoner og  
nye smarte funktioner, som giver mere fleksibilitet  
i madlavningen. På flexInduction er der masser af  
plads til livets overraskelser. Det er kogesektionerne, 
som mange har drømt om. Og nu er de her.



Livet er fyldt med overraskelser. 

Det er de nye Siemens flexInduction også. 
Hvor mange vil have mad? Selv om der kommer mange til middag, tilpasser 
kogesektionen sig efter din menu. Kogesektionen registrerer selv, hvor stor gryden 
eller stegepanden er. Hvis du kommer uden for en kogezone, tilføjes nye zoner 
automatisk, så gryder og pander bliver jævnt opvarmet. Med flexInduction Plus er 
det meget nemmere at skabe store smagsoplevelser.

flexInduction 
Plus



Vores nye flexInduction kogezoner giver dig mere  
frihed i hverdagen. Med funktionerne flexInduction Plus, 
flexMotion, powerMove Plus og cookingSensor Plus kan  
du slippe din kulinariske fantasi løs – og samtidig få mere 
tid til spontanitet. 

flexMotion – alle pladser er den rigtige.
flexMotion husker varmeindstillingen for dit 
kogegrej, så du kan flytte det frit på kogesektionen 
– temperaturen tilpasses automatisk.
 
powerMove Plus – juster varmen  
ved at flytte gryden eller panden.
powerMove Plus opdeler kogesektionen i tre 
forskellige varmezoner. Steg på maksimum 
temperatur længst fremme, simre i midten på 
middel varme og hold maden varm længst bagtil 
på lav varme. De forskellige zoner aktiveres,  
når du stiller gryder eller pander på dem.
 

fryingSensor Plus – holder styr på panderne.
Sensorerne registrerer og måler temperaturen 
under hele tilberedningen, så maden ikke brænder 
på. Der er faste temperaturindstillinger for mange 
typer madretter, så du kan roligt vende ryggen til 
kogesektionen.
 
cookingSensor Plus – en ting mindre 
at bekymre sig om.
Slip for gryder der koger over, eller mad der brænder 
på. Fastgør blot sensoren på gryden, så interagerer 
den med kogesektionen og giver et signal, når en 
bestemt temperatur er opnået, denne temperatur 
bevares i gryden.

dual lightSlider – betjen kogesektionen intuitivt.
Med den nye dual lightSlider kan du nemt vælge 
og kombinere kogezonerne på et flot og praktisk 
betjeningsfelt. Når kogesektionen slukkes, bliver 
dual lightSlider-betjeningen helt usynlig.
 

Intelligente kogezoner med 
fornemmelse for perfektion.

flexMotion

powerMove 
Plus

fryingSensor 
Plus

cookingSensor 
Plus

dual
lightSlider



En kogesektion der klarer mange opgaver.

EX977LVC1E
• Betjening med dual lightSlider
• 5 induktionszoner, heraf 2 store flexZoner 

og en Trippel ringzone
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

EX275FXB1E
• Panoramakogesektion 51 x 91 cm
• touchSlider-betjening
• 4 induktionszoner, 2 store flexZoner
• Timer med stopfunktion på hver kogezone, 

minutur
• reStart/quickStart

EH875KU12E
• Intuitivt TFT-touchdisplay i farver
• Fri placering af kogegrej med hjælp  

fra 48 induktionsspoler
• Når kogegrejet flyttes følger indstillingerne  

automatisk med

Vores fleksible iQ700-kogesektioner er perfekte fra alle vinkler. Både teknisk og 
æstetisk. Med Siemens nye flexInduction kogesektioner har du større frihed til at 
tilberede de kreative retter, du altid har drømt om.

Prøv studioLine i 150 dage.
Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor får du hele 150 dages returret.  Det 
giver dig tid til at sætte dine nye studioLine produkter på prøve. Læs mere om 
vores enestående kundetilfredhedstilbud på siemens-home.dk/studioLine.

studioLine

150 
dage

flexInduction –  
kogesektionen med fleksible zoner, 90 cm.

freeInduction – kogesektionen  
til kokke uden grænser, 80 cm.



EX877LYE3E – Salgsstart juni 2016
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner  

der kan udvides – flexInduction Plus
• flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet  

frit rundt
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• cookingSensor Plus – kogesensor
• powerMove Plus

EX877LYC1E
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner  

der kan udvides – flexInduction Plus
• flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet  

frit rundt
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

EX877LEC1E
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

EX777LEC1E
• 70 cm kogesektion, samme nichemål  

som 60 cm kogesektion
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

flexInduction –  
kogesektionerne med fleksible zoner, 80 cm.

flexInduction, 70 cm.



EX907LVC1E
• 90 cm
• Betjening med dual lightSlider
• 5 induktionszoner, heraf 2 store flexZoner  

og en Trippel ringzone
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

EX807LYC1E
• 80 cm
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner  

der kan udvides – flexInduction Plus
• flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet  

frit rundt
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

EX607LYC1E
• 60 cm
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 2 flexInductionzoner  

der kan udvides – flexInduction Plus
• flexMotion – gør det muligt at flytte kogegrejet  

frit rundt
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

EX677LYC1E
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf  

2 flexInductionzoner der kan udvides  
– flexInduction Plus

• flexMotion – gør det muligt at  
flytte kogegrejet frit rundt

• fryingSensor Plus – stegesensor med  
5 temperaturindstillinger

• powerMove Plus

EX677LEC1E
• Betjening med dual lightSlider
• 4 induktionszoner, heraf 1 flexInductionzone
• fryingSensor Plus – stegesensor med  

5 temperaturindstillinger
• powerMove Plus

planoDesign – kogesektionen bliver flot monteret  
i niveau med bordpladen.

flexInduction – kogesektionen  
med fleksible zoner, 60 cm.
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